Komunikat organizacyjny
Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów na rok 2016

Mistrzostwa Strefy Zachodniej
16-17 kwietnia 2016r.

1.

Cel zawodów:
 Wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
 Wyłonienie Mistrzów i Mistrzynie Juniorów Strefy Zachodniej
 Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych
 Popularyzacja szachów dziecięcych w województwie wielkopolskim
 Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce

2.

Organizator:
 Wielkopolski Związek Szachowy
 Zespół Szkół Technicznych w Lesznie
 MMKS „Wieniawa” Leszno
 Pełnomocnik Strefy Zachodniej

3.

Termin i miejsce:
 16-17 kwietnia 2016r.
 Sala gry: Zespół Szkół Technicznych, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno (wejście od strony boiska)

4.

System rozgrywek:
 W zależności od ilości zawodników, system kołowy lub szwajcarski na dystansie 7 lub 9 rund
 Tempo gry: 1 godz. na zawodnika
 W przypadku małej liczby startujących w danej grupie jest możliwe łączenie sąsiedzkich grup
wiekowych z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji
 Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
C9 D9
zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2007 i młodsi
C11 D11
zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2005-2006
C13 D13
zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2003-2004
C15 D15
zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2001-2002
C18 D18
zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 1998-2000
 Zawodnicy nie posiadający uprawnień do startu bezpośrednio w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów
nie mają prawa startować w kategorii innej niż to wynika z ich daty urodzenia.



Zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Międzywojewódzkich (Strefowych), Mistrzostwa Wielkopolski nie
stanowią turnieju klasyfikacyjnego do tychże Mistrzostw, i tym samym do Mistrzostw Polski Juniorów.
Terminarz rozgrywek:
16.04 godz. Do 8:30 weryfikacja i zgłaszanie zawodników
8:45 odprawa techniczna
9:00 rundy I-IV, po 2 rundzie przerwa obiadowa
17.04 godz. 9:00 – rundy V-VII, po VI rundzie przerwa obiadowa

5.

Uczestnictwo:

Prawo uczestnictwa w zawodach mają zarówno zawodnicy zrzeszeni w klubach deklarujących
przynależność do Wielkopolskiego Związku Szachowego (zarówno z klubów posiadających
osobowość prawną, jak i nie posiadających), jak i zawodnicy nie zrzeszeni, którzy zgłoszą się do
zawodów w wyznaczonym terminie, opłacą wpisowe i spełniają kryteria wiekowe. Kategorie
szachowe, zdobyte przez zawodników nie zrzeszonych, pozostają w zawieszeniu do czasu
uzyskania przez nich przynależności klubowej.

Zgłoszenia zawodników należy dokonać najpóźniej do dnia 12 kwietnia:
- zapisy w serwisie Chessarbiter
lub
- mailem do sędziego głównego:
Łukasz Dębowiak l.debowiak@gmail.com
 Zawodnicy nie zgłoszeni w/w terminie będą dopuszczeni do gry od II rundy
 Wpisowe: 20 zł wpłacane gotówką u pełnomocnika WZSzach

6.

Nagrody i wyróżnienia:

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-6 w każdej grupie wiekowej uzyskują awans do Finałów
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów, w przypadku startu w danej grupie minimum 16
zawodników awans uzyskują zawodnicy zajmujący miejsca 1-8. Zawodnicy posiadający
bezpośrednie prawo startu w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów (finaliści Mistrzostw Polski
Juniorów na rok 2014 oraz zawodnicy z kategoriami centralnymi lub Elo minimum 2000) nie
blokują miejsc awansujących. W grupie najstarszej (1997-1999) zawodnicy z rocznika 1997 nie
blokują miejsc awansujących, natomiast awans uzyskują pod warunkiem zajęcia miejsca 1-6 lub
1-8 (w zależności od liczby zawodników w grupie). Zawodnicy zajmujący miejsca I-III
otrzymują medale i dyplomy.

7.

Sędziowanie i przepisy:
Sędziami zawodów mogą być tylko sędziowie posiadający aktualną licencję sędziowską, delegowani
przez Kolegium Sędziów WZSzach na wniosek pełnomocnika strefy

Obowiązują przepisy aktualnego Kodeksu Szachowego oraz przepisy FIDE.
Od decyzji Sędziego Rundowego można odwołać się do Sędziego Głównego.
Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest nieodwołalna.
Ewentualne odwołania można składać w terminie do 3 dni po zawodach na ręce
Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSzach z odpisem do Wiceprezesa WZSzach ds.
Młodzieży i Szkolenia oraz Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.

8.

Informacje dodatkowe:
 Obiady: Catering - dwudaniowy - 12 zł; jednodaniowy 9 zł
 Zamówienie obiadów do dnia 12 kwietnia – Łukasz Dębowiak tel. 697464282, l.debowiak@gmail.com

9.

Uwagi końcowe:

Do startu w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski Juniorów nie jest wymagane posiadanie
licencji szachowej.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatorów, a w trakcie trwania turnieju do
sędziego głównego. W sprawach nie ujętych niniejszym komunikatem decyduje sędzia główny.
W uzasadnionych wypadkach Pełnomocnik Strefy, klub lub zawodnik może się zwrócić do
Zarządu WZSzach o dopuszczenie do Finałów Mistrzostw Wielkopolski zawodników
zajmujących wysokie, nie awansujące miejsca w Półfinałach. Wniosek należy złożyć za
pośrednictwem Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia.
Zawodnik nie startujący w Półfinałach może być dopuszczony do Finału Mistrzostw
Wielkopolski jedynie w przypadku choroby bądź innych udokumentowanych ważnych przyczyn
rodzinnych, zgłaszając pisemne usprawiedliwienie do Wiceprezesa ds. Młodzieży i Szkolenia
oraz Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Półfinałów MWJ.
Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice względnie opiekunowie klubowi. Do
turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna. Za zdolność zdrowotną oraz
ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest zawodnik, klub lub rodzice.
Zawodnik, który odda partię walkowerem (nieusprawiedliwioną) zostaje wykluczony z turnieju.
Z pozdrowieniem Szachowym
Pełnomocnik Strefy Zachodniej
Łukasz Dębowiak

